
 
 

 

 

Resumé af kommunemøde tirsdag 3. marts 2020 i Videbæk Hallen for 

fodboldklubberne i Ringkøbing-Skjern Kommune 
 

Følgende klubber deltog:  

Borris IF, Faster B, Grønbjerg AF, Hover UIF, BK Klitten, Lem B, Rindum SU,  

Ringkøbing IF, Skjern GF, Spjald IF, Tarm IF, Videbæk IF, Ølstrup GU, Holmsland GU 
 

Ringkøbing-Skjern Kommune:  

Lene Holm Poulsen, Bent Venborg, Kristoffer Kristensen, Erik Viborg 
 

DBU Jylland Region 2:  

Torben Nielsen, K.E. Kristensen, Palle Madsen, Jens Peder Sørensen,  

Mike Vinther, René Brun Pedersen 

 

 

Torben Nielsen fra DBU Jylland Region 2 bød velkommen til mødet – herefter kort 

præsentationsrunde. 

 

Orientering fra kommunen v/Lene Holm Poulsen 

• Ekstra arbejde i 2019 

- Dræn på Hvide Sande Stadion 

- Renovering af atletikstadion i Ringkøbing 

- Forsøg med forbedring af baner i Videbæk på Pallesvej 
 

• Opfordring til at være skånsom mod banerne i foråret da de er meget bløde i 

øjeblikket! 
 

• Lene gennemgik kort det samlede budget på området. 
 

• Der skal spares kr. 100.000 på boldbaner og stadions i 2020-2024, hvilket skal ske ved lukning af 

6 boldbaner. Det er allerede besluttet at lukke banerne i hhv. Hemmet, Sdr. Bork og No. Der vil i 

2020 være mulighed for at søge tilskud til nye aktiviteter på de lukkede baner. 
 

• Gennemgang af den ”Vejledende aktivitetsplan” for områdets boldbaner. 
 

• I 2018 var der et meget højt forbrug af kridtmaling på 8.200 liter. Efter indførelsen af, at 

klubberne skal kvittere for afhentning og skrive antal liter er dette faldet markant i 2019. 
 

• Bent redegjorde for procedurerne omkring banepleje 

- Pga. bløde baner, kommer det til at kræve min. 1 uge uden nedbør før at græsset kan klippes 

- Planering af baner 

- Gødning, organisk langtidsvirkende når væksten er i gang – kræver at jorden er 7-8 gr. 

- Klipning 

- Vertikalskæring 

- Kalkspredning – 3 års cyklus 

- Knivluftning 
 

• HUSK at flytte Jeres 3- og 5-mands mål fra banerne, når I får klippet græs. I modsat fald bliver 

der kun klippet rundt om målene 
 

• Undgå tunge køretøjer på banerne i forbindelse med arrangementer – det ødelægger banerne! 
 

• Der er udsendt mail til klubberne med henblik på ansøgning til mål og net. Deadline for 

ansøgning er 16. marts. 
 

• Der er gode tilbud på nye kridtmaskiner 
 

• Den nye foreningsportal – ansøgning til lokaleleje på 75%, ansøgning til aktivitetstilskud for 

medlemmer under 25 år, indberetning af medlemstal – deadline for ansøgning er 1. april. 

Der afholdes informationsmøder omkring ”Den Nye Foreningsportal” 16. marts i Skjern og 24. 

marts i Ringkøbing. 

 



 
 

 

 

 

Orientering fra kommunen v/Lene Holm Poulsen 

 

• Der afholdes repræsentantskabsmøde for foreninger i Ringkøbing-Skjern Kommune 

torsdag 26. marts kl. 19.00-21.00 i Wow Park 
 

• 25 års reglen er ophævet 
 

• Fodbold er én aktivitet, uanset om der udbydes både Udefodbold, Indefodbold og 

Futsal 
 

• Ny procedure for tilskud til udeomklædning = Lokaletilskud (maks 75% af kr. 415) 
 

• Booking af boldbaner og stadions skal fremover foretages via foreningsportalen. 

Der kommer yderligere information herom i løbet af foråret. 
 

• Pause for etablering af kunstgræsbaner i 2020/2021, indtil der kommer en mere 

konkret udmelding omkring det miljømæssige 
 

• HUSK at det er klubbernes ansvar at få lavet el-attester på lysanlæg samt sørge for 

vedligehold 

 

Opdeling af kommunen: 

NORD (Bent) – de gamle kommuner i Ringkøbing og Videbæk 

SYD (Mads) – de gamle kommuner i Skjern, Tarm og Holmsland 
 

Kontaktpersoner i Ringkøbing-Skjern Kommune: 

Jonas C. Iversen  9974 1163 jonas.caben.iversen@rksk.dk  

Bent Venborg (NORD) 2339 7810 bent.venborg@rksk.dk  

Mads Munksgaard (SYD) 2034 3928 mads.munksgaard@rksk.dk  
 
 
 

Kick-off på velfærdsalliance v/ Palle Madsen 

 

Den igangværende velfærdsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune gælder frem til og med  

31. december 2021. Den har til formål at sikre gode rammer for udvikling af fodbolden i kommunen – 

herunder flere medlemmer og ”Træneren er nøglen”. 

Ringkøbing/Skjern kommune og DBU Jylland tilbyder i foråret 2020 et gratis C1 forløb for drenge og 

pigetrænere – kurset afholdes hos Spjald IF mandag 30. marts og mandag 20. april. 

 

I 2020 vil vi sætte ekstra fokus på fodbold for piger. Der vil i den forbindelse blive afholdt 4 

inspirations træninger for pigespillere og pigetrænere og man kan deltage på ét eller flere træninger – 

ganske gratis! Inspirationstræningerne afholdes i maj, juni, august/september og oktober måned – 

information udsendes på et senere tidspunkt. 

 

Ved spørgsmål kan der tages kontakt til Palle Madsen på tlf. 20681967  

eller email: pama@dbujylland.dk   
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NYT fra klubrådgiveren 

Klubrådgiver Palle Madsen informerede: 

 

- DBU Trænerrådgiver (50 eller 100 timers trænerrådgivning – fra kr. 5.000 

- DBU Inspirationstræning (2 timers inspirationstræning – pris kr. 1.000 

- Players1st (spørgeskemaundersøgelse til klubbens medlemmer, trænere og 

frivillige – pris kr. 1.500 årligt) 

 

Bemærk at Ringkøbing-Skjern Kommune yder op til 75% tilskud til træner- og 

lederuddannelser! 

 

Foreningspuljen - www.dif.dk/da/forening/stoette 

• Hvert år uddeles 44 millioner kroner 

• Puljen åbner igen for ansøgninger 1. marts 2020 

• Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og 

skabe rum til udvikling. 

 

Få ideer til den fantastiske fodboldopstart for de ALLER mindste  

• U4/5, Bold og Bevægelse 

www.dbu.dk/boern-og-unge/boernefodbold/bold-og-bevaegelse/ 

 

• U6/7 Fantastisk fodboldstart 

www.dbu.dk/boern-og-unge/aktiviteter-og-staevner/fantastisk-fodboldstart-for-

piger/ 

 

Gratis træningsprogrammer til holdkontakter 

www.dbujylland.dk/traening-inspiration/dbu-traeningsprogrammer/ 

 

 
NYT fra DBU Jylland 
 
De vigtigste forslag fra delegeretmødet blev kort gennemgået 
www.dbujylland.dk/om-dbu-jylland/organisationen/fodboldens-dag-og-delegeretmoedet/saadan-gik-det-forslagene/ 
 
Nyt om eFodbold 
www.dbujylland.dk/turneringer-regler/dbu-jylland-turneringer/efodbold/ 
 
Midtvejs-ombrydning i BØRNE-rækker 
I foråret 2020 ombrydes der IKKE i U8 til U12 rækkerne som tidligere.  
Holdene er blevet ombrudt 2 gange (efterår + vinter), når de går i gang med forårets turnering 
og vores erfaring viser, at kampene ikke nødvendigvis bliver mere jævnbyrdige efter endnu en 
ombrydning. I efteråret 2020 midtvejsombrydes alle rækker i U8 til U12 rækkerne for såvel 
piger som drenge medio september! 
 
Hæder og priser - husk at indstille klubbens ledere! 
www.dbujylland.dk/klubben/haeder-og-legater-til-frivillige/ 
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NYT fra Region 2 

Ændring af hold til forårets turnering senest 15. marts for 8-mands og U10 

rækkerne i 5-mands og 1. april for U8 og U9 rækker – HUSK at få holdene 

indplaceret på det rigtige niveau! 

Tilmelding til 3:3 stævner i U5, U6, U7 og U8 rækker senest 14 dage før stævnet – 

stævnerne afvikles i uge 18, 20, 22, 24 og 26 – I udvælger selv de stævner, som I 

ønsker at deltage i! 

NY mulighed for at spille alm. 7-mands og/eller 5-mands fodbold for Kvinder C i 

foråret! 

HUSK tilmelding til Kommunemesterskab for Serie 5 og 6 – tilmeldingsfrist 5. april. 

 

HUSK, at I er ALTID velkommen til at kontakte kontoret på tlf. 8939 9920 eller e-

mail region2@dbujylland.dk! 

 

Næste kommunemøde i Ringkøbing-Skjern Kommune planlægges afholdt i marts 

måned i 2021.  

 

Evt. spørgsmål vedr. mødet kan rettes til Region 2’s Klubrådgiver  

Palle Madsen på tlf. 2068 1967 eller mail: pama@dbujylland.dk. 
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